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Vědeckovýzkumná činnosti vycházející z terénního výzkumu je na Katedře archeo
logie FF MU úzce spojena s výukou studentů archeologie, se získáváním praktických 
znalostí ve výkopových, dokumentačních a organizačních pracích v terénu. O tomto 
zaměření vědecké práce katedry bylo rozhodnuto před čtyřmi desítiletími zásluhou 
prof. dr. F. Kalouska. Vyrůstalo z konkrétních příčin existujících v naší archeologii 
v padesátých letech. Archeologické pramenné fondy vytvářené po řadu desítiletí 
převážně amatérskými sběrateli bez náležité vědecké dokumentace byly v držení 
centrálních muzeí a vedle nich si nárokovaly monopol na provádění terénních výzku
mů a jejich vědecké vyhodnocení archeologické ústavy ČSAV. Odborníkům stojícím 
mimo tyto instituce nebyl pramenný materiál až na drobné výjimky, které pouze 
potvrzovaly pravidlo, к dispozici. Nechtčli-li se vysokoškolští pracovníci ve své vě
decké práci omezit na paběrkování v mnohdy depasportizovancm a těžko přístupném 
materiálu v okresních muzeích a měla-li univerzita účinně přispět к poznání pravě
kých a raně středověkých dějin Moravy а к řešení širších problémů evropských, 
nezbývalo než získat vlastní plnohodnotný pramenný materiál. Proto byla při katedře 
postupně vybudována za účasti všech bývalých i současných pracovníků dvě stálá 
archeologická pracoviště v terénu - na polykulturní lokalitě v Tčšcticích-Kyjovicích 
pro výzkum pravěké problematiky, a na velkomoravském hradisku Pohansku u Bře
clavi pro bádání v oblasti slovanské archeologie. Byly též zříceny laboratoře potřebné 
ke zpracování získaných fondů - keramické, mčřičsko-krcslířská, fotografická, che- 
micko-fyzikální, v nichž pracovalo kolem půldruhé desítky technických sil. Tím bylo 
vytvořeno dostatečně silné pracoviště, jehož existence nesporně přispěla к demokra
tizaci poměrů v naší archeologii, jejíž potřeba byla pociťována (NEÚSTUPNÝ 1991, 
366). Tento stav se však nepodařilo v období okupačnč-normalizačního režimu 
udržet, postupně byly jednotlivé laboratoře s výjimkou keramické zrušeny a technické 
síly byly katedře odňaty, což přirozeně ovlivnilo průběh terénních výzkumů a zejména 
zpracování nálezového fondu. Enormně vzrostlo zatížení vědeckopedagogických 
pracovníků organizačními pracemi souvisejícími s provozem archeologických zákla
den a s prováděním terénních výzkumů. Přes veškerá omezení, kterými byly vysoké 
školy na rozdíl od ústavů ČSAV postihovány, včetně izolace od světové vědy, se však 
podařilo dosáhnout některých pozitivních výsledků:

1. Byly učiněny některé významné archeologické objevy (např. těšetický neoli
tický rondel, velkomoravský knížecí dvorec na Pohansku aj.), které byly 
vypublikovány v půldruhé desítce monografií a ve 34 ročnících Sborníku prací 
FFBU (řada E) a v desítkách studií zveřejněných v různých archeologických 
časopisech. Pravidelně jsou v odborném tisku prezentovány předběžné zprávy 
o jednotlivých výzkumných sezónách a v delších intervalech - zpravidla 
desítiletých - celková hodnocení dosažených výsledků.

2. Absolventi katedry archeologie se výborně osvědčili v praxi, což je obecně 
uznáváno se stále narůstajícími požadavky na záchranné archeologické výzku-
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my při velkých stavebních akcích. Potřeba schopných terénních archeologů je 
vysoce aktuální i dnes a bude tomu tak i v budoucnu.

3. Výzkumná pracoviště katedry se stala oporou kulturní činnosti v regionech. 
Nálezy jsou vystaveny v regionálních muzeích bud’samostatně (Mikulov) nebo 
jako součást širších archeologických expozic (Znojmo, Třebíč). Byly použity 
při putovních výstavách v zahraničí (Velká Morava), jsou součástí ústřední 
expozice v Moravském zemském muzeu a je možné i jejich uplatnění ve 
speciálních expozicích v zahraničí.

4. Výzkumy a terénní základny katedry byly často cílem exkurzí při mezi
národních kongresech a sympoziích, přímo na nich se konaly různé konfe
rence s domácí i zahraniční účastí, celostátní setkání studentů archeologie 
apod.

To není málo. Přitom je třeba si uvědomit, že jde o výsledek usilovné admi
nistrativní a organizační práce omezeného počtu pracovníků, vynakládané po několik 
desítiletí, únavná dřina, kterou musel být vykoupen vlastní archeologický výzkum 
a teoretická práce. Žádné dotace nepřicházely samovolně, o vše bylo nutné bojovat.

Jakou perspektivu má vědecká činnost na katedře archeologie z hlediska současné 
transformace v archeologické práci, jak se nad ní zamýšlejí někteří kolegové (KUNA- 
KLÁPŠTĚ 1990; NEÚSTUPNÝ 1991; vitula 1990/1; PODBORSKÝ 1990/1,1991)?

Je nepochybné, že archeologické výzkumy musí být při katedře zachovány, protože 
jejich nedělitelnou součástí je praktické školení studentů archeologie, jejichž počet 
v polistopadovém období výrazně vzrostl, a kteří mají pouze jedinou perspektivu - 
v zapojení se do záchranné archeologické činnosti v rámci památkové péče, ať bude 
institucionálně organizována jakkoliv. Na vysoké škole musí zvládnout již v prvních 
letech studia základní praktiky výzkumu různých archeologických objektů, jejich 
měřické, kreslířské, fotografické a písemné dokumentace, odebírání různých vzorků, 
elementárního laboratorního zpracování aj. až po sestavení nálezové zprávy. I když 
naše pracoviště budou zřejmě delší dobu trpčt nedostatkem moderní přístrojové 
techniky i aplikací nejnovčjších teorií terénního výzkumu (což bude asi stejné jako 
u jiných archeologických pracovišť u nás), budou mít možnost ve vyšších ročnících 
doplnit své znalosti na lépe vybavených výzkumech v zahraničí. Náš vysokoškolsky 
vzdělaný archeolog musí umět provádět výzkumy a musí mít na to právo bez dalších 
licencí.

Většina evropských univerzit je dnes vybavena archeologickými pracovišti v terénu 
a nevidím důvodu, proč bychom je i my neměli za účelem praktické výuky i získávání 
vědeckých poznatků nadále udržovat, když byly s velkým úsilím vybudovány už za 
totalitního režimu na lokalitách, které těmto účelům plně vyhovují. Naopak vidím 
v terénních základnách odrazový můstek pro pěstování mezinárodní spolupráce a pro 
výměnu studentů se zahraničními univerzitami. К tomu ovšem bude nutné překonat 
legislativní bariéry v odměňování cizinců. Tyto akce bude možné intenzivněji rozvíjet 
v budoucnu, předpoklady je však třeba zachovat a vytvářet již nyní.

Je přirozené, že výzkumy katedry řeší zcela konkrétní archeologické otázky, které 
jsou zodpovídány při publikaci jednotlivých etap a úseků. Časem se ovšem mění podle 
problémů, jejichž náznaky se začínají při dílčím zpracování objevovat.
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Nelze pochybovat o tom, že terénní výzkumy vedou v prvé řadč к empirickému 
poznávání a že je nutné se vyrovnat s typologií a chronologií nálezů především v rámci 
zkoumaných lokalit. I tuto empirickou část archeologického bádání je třeba studenty 
naučit než přistoupí к teoretickým závčrům vyššího stupnč. Jedinč tak se nemohou 
teoretické závěry odtrhnout od reality natolik, aby jim konkrétní materiál začal 
překážet. Postuláty teoretických, historizujících a metodologických závěrů jsou ne
pochybně správné, za daného stavu věcí bychom však neměli pomíjet klasické zpra
cování umrtvených fondů, aby se rozšířila báze pro teoretické kombinace.

V mezích časových a finančních možností se katedra bude podílet ve spolupráci 
s Archeologickým ústavem ČSAV, s regionálními muzei a památkovými institucemi 
v dosahu svých terénních základen na průzkumu terénu a na záchranných akcích, 
zejména v období prázdninových praxí. Během studijního roku budou však v tomto 
ohledu možnosti studentů omezené, i když nejsou zcela vyloučeny. Katedra se sa
mozřejmě nebude moci pouštět do dalších nákladných terénních prací, neboť její 
finanční možnosti jsou limitovány výší nákladů na terénní práce v dřívějších letech, 
které se vyznačovaly trvale sestupnou tendencí.

I pracovníci katedry se za účasti studentů zaměří především na zpracování starších 
fondů a budou se orientovat na jejich publikaci. S tématy jako kontinuum stře
doevropské rondelové architektury od neolitu do doby halštatské (V. Podborský), 
osídlení s vypíchanou keramikou v Těšeticích (E. Kazdová), neolitická zástavba vně 
kruhového areálu v Těšeticích (E. Kazdová - P. Koštuřík), cncolitické osídlení 
hradiska Kramolína (P. Koštuřík), pohřebiště z doby římské v Šitbořicích (E. Kazdo
vá), velkomoravský řemeslnický areál na Pohansku (B. Dostál), odraz včrských 
představ na slovanských pohřebištích z Pohanská (J. Vignatiová) se bude možné 
zapojit ve spolupráci s Archeologickým ústavem ČSAV, s Moravským zemským 
muzeem ev. s dalšími pracovišti do širších vědeckých projektů celostátní grantové 
agentury v návaznosti na spolupráci se zahraničními institucemi. Jde nepochybně 
o témata přínosná, která přestože vycházejí z výzkumu jednotlivých lokalit, mohou 
objasnit mnohé problémy středoevropského pravěku a ranč doby dějinné. Katedra se 
v osobě V. Podhorského podílí též na syntéze moravského pravěku.

Na rozvíjení spolupráce se zahraničím zůstává poměrně málo sil. Nejnadějnější se 
jeví kontakty s vídeňskou univerzitou, které se zatím realizovaly jen v oblasti peda
gogické a měly by se postupně rozšířit i na oblast vědeckou. Pro udržení spolupráce 
s voroněžskou univerzitou nejsou zatím příznivé politické podmínky a též účast na 
společném projektu s institutem hmotné kultury v Sankt-Pctcrburgu je zatím nejasná.

Ještě jednoho momentu bych se chtěl dotknout. V současných statích a úvahách 
o nové koncepci české archeologie hraje značnou úlohu rozlišování ohrožených 
a neohrožených lokalit. Obč naleziště, na nichž katedra provádí výzkum, patří podle 
rozšířeného mínění к neohroženým, na jejichž výzkum se nyní nepohlíží příznivě. 
Chtěl bych zdůraznit, že kromě specifického poslání, které naše výzkumy mají, se na 
obou pracovištích projevuje relativnost pojetí ohrožené a neohrožené lokality. Těše- 
tice leží v trvale zemědělsky obdělávaném terénu a stále hlubší orba soustavně 
narušuje archeologické objekty; podle nálezové situace se zdá, že tam byla orbou 
zničena většina vzácných neolitických hrobů. Tamčjší výzkum má tedy stále více 
charakter výzkumu záchranného. Též na Pohansku, kde je vyhlášena archeologická 
rezervace, byla řada úseků zkoumána nikoliv na základě promyšlené strategie, ale pod
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tlakem nutnosti zachránit ohrožené úseky před provedením vodohospodářských 
prací, hluboké orby, vytrhávání pařezů, zalesňování apod. V polistopadovém období 
pak změny ve vlastnických vztazích a v organizaci držitelů pozemků, na nichž se 
lokality nacházejí, jakož i personální změny v okresních úřadech, vedly к přerušení 
povědomí o památkovém významu nalezišť a vzrostlo nebezpečí jejich poškození, 
к němuž místy i došlo. Je třeba řadu činitelů nově informovat, aby na tuto skutečnost 
brali ohled. Provádění archeologických výzkumů, byť i v nevelkém rozsahu, je záru
kou, že lokality budou soustavně sledovány a lze tak zabránit jejich nenadálému 
zničení.

Katedra archeologie FF MU spolu s ostatními vysoškolskými pracovišti, kde se 
přednáší archeologie pro učitele, plní ještě jedno poslání, které bude mít dopad ve 
vědeckých úspěších naší archeologie v budoucnu. Je to stará idea jak prof. E. Simka, 
tak prof. F. Kalouska. Jejich programem bylo seznámit učitele různých stupňů se 
základy archeologie a vzbudit v nich zájem o archeologickou problematiku, aby pak 
v okruhu svého působiště přispěli к ochraně a záchraně archeologických památek. 
Byla to nesporně správná myšlenka, politická situace v době kolem 2. světové války 
a za totality však nepřála tomu, aby se úspěšně ujala a rozvinula. Učitelé byli nuceni 
posluhovat při plnění stranických úkolů. Dnes je situace jiná a zájemcům o pravěkou 
minulost z řad učitelů nikdo nebude bránit, aby se ve spolupráci s odborníky nepo
díleli na archeologickém průzkumu a na záchraně archeologických památek, které 
právě s jejich přispěním mohou být náležitě rozvinuty.
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